
1. Przed Wielkanocą- wysłuchanie i analiza treści wiersza Dominiki Niemiec. 

 

Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 

Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę. 

Ale najpierw trzeba święconkę przygotować. 

Może tym razem czekoladowe jajka tam schować? 

Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują, 

zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”. 

Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają, 

od samego rana dom cały sprzątają. 

Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta, 

pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać. 

 

 

* Rozmowa z dziećmi na podstawie tekstu utworu: 



- O jakich świętach była mowa w  wierszu? 

- Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 

- Co takiego działo się podczas przygotowań? 

- Jak myślisz, jak czuła się dziewczynka? 

- Czy osoby z tej rodziny się kochają? 

- Dlaczego tak uważasz? 

- Czy Ty pomagasz swoim bliskim w przygotowaniach do świąt? 

- W jaki sposób pomagasz? 

- Jak czujesz się w święta, gdy przebywasz ze swoimi bliskimi? 

 

2. ,,Wielkanoc- radosne święta” - zabawa dydaktyczna.  

Oglądanie ilustracji w książkach i obrazków związanych ze świętami. Podawanie 

nazw przedstawionych na nich elementów; zwrócenie uwagi na to, co kojarzy się 

z Wielkanocą: baranek, palemka, kurczaczek, pisanki, jajko.  

Zapoznanie dzieci z nazwą Wielkanoc i swobodna rozmowa o tym, dlaczego 

obchodzimy to święto. 

( Źródło: Dorota Augsburg, Katarzyna Borecka, Beaty Kamińska, Plac zabaw. Przewodnik metodyczny. 

Trzylatek cz. 2, WSiP ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Załączone zdjęcia pochodzą ze stron: siedmiorog.pl; pinterest.com; vege.com.pl) 

 

 

Symbole wielkanocne: 

* Baranek - znak pokory, łagodności, zwycięstwa dobra nad złem, zmartwychwstania. 

* Palma wielkanocna - to tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. 

* Kurczaczek - jest symbolem odradzającego się życia. Jego żółty kolor oznacza radość i 

kojarzy się ze słońcem, wiecznością oraz odrodzeniem. 

* Pisanki - według dawnych wierzeń miały odpędzać zło i przynosić szczęście; symbolizują 

miłość oraz pomyślność. 

* Jajko - oznacza początek nowego życia. 

 

3. ,,Co nie pasuje?” - ćwiczenie na spostrzegawczość ( karta pracy ). 

Jeżeli nie mają Państwo możliwości wydrukowania karty pracy, dziecko 

wskazuje odpowiedź na monitorze komputera. 

( Karta pracy pochodzi ze strony: eduzabawy.com ) 

 

Do wtorku! : ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


